Občasný informační list – říjen 2022
Stalo se
Zažít město jinak
Již druhým rokem jsme přijali pozvání na setkání a sdílení
různých skupin města, abychom svědčili o Tom, který je
pohostinný a vede s každým člověkem dialog.

Farní den
Farní den nám letos dost propršel, ale i tak mohl
splnit jeho hlavní cíl: být spolu. Hezké je, kolik lidí
a mladých se chopilo organizace, občerstvení a
mini-programu pro všechny generace. Dokonce
nás tam chvilku navštívil i projíždějící o. biskup
Pavel. Mohli jsme zároveň využít pergolu, kterou
nedávno dokončili ochotní farníci a řemeslníci, a pískoviště od našich tatínků.
Děkujeme všem!

Práce i čas pro načerpání
Za minulé tři měsíce proběhlo mnoho dalšího: např. jsme požehnali opravenou
kapličku v Meziříčku, muži putovali ke sv. Zdislavě do Křížanova, nejen cyklisté do
kostele Maria Hilf ve Zlatých horách a téměř se dokončila oprava omítky v presbytáři.

Čeká nás
• Říjen: Měsíc růžence: „v růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích
rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují.“

• Sobota 1. října v 17 hodin v Kochově: Poutní slavnost sv. Matouše
• Neděle 9. října na všech bohoslužbách v obou kostelích (včetně soboty 8. 10. večer):
Společné slavení svátosti nemocných (vy, kteří jste nemocní či věkem „dorůstáte
do nebe“, připravte se na něj dobrou svátostí smíření)
o ve 14:30 hodin na farní zahradě Růženec, zvláště pro děti
o v 18 hodin: Večer chval

• Pátek 14. října v 18 hodin: Bohoslužba vedená zvláště pro děti
• Sobota 22. října dopoledne: Společná podzimní práce
• Neděle 30. října: Slavnost posvěcení farního kostela (slavnost farnosti)
• Úterý 1. listopadu v 18 hodin v Klášterním kostele: Slavnost Všech svatých
• Středa 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé v 7:30 hodin ve farním
kostele, ve 14 hodin v Klášterním kostele, v 18 hodin v klášterní hrobce.
• 3. – 8. listopadu: Týden modliteb za zemřelé
•

13.–19. listopadu: Týden modliteb za mládež (Neděle Knínice, Pondělí Letovice,
Sobota 19. listopadu odpoledne děkanátní pouť mládeže do Knínic)

•

• Neděle 13. listopadu v 15 hodin: Ekumenická modlitba za oběti dopravních nehod
• Pátek 9. (příprava), Sobota 10. – neděle 11. prosince: Adventní farní duchovní
obnova s o. Radkem Jurnečkou

Sbírky:
• Neděle 23. října: na misie
• Neděle 13. listopadu: na podporu katolických médií
• Stálá sbírka: PULS – Fond na podporu kněží a pastorace
brněnské diecéze (k 16. červnu nás je 34 registrovaných
donátorů, vybrali jsme 63, zbývá vybrat 118 tis.). Avšak jakýkoli
přípěvek do farních sbírek je příspěvkem, který se počítá! Díky!

Další nabídky akcí pravidelných a akcí pro určité skupiny:
• Adorace každou 1. středu v měsíci po bohoslužbě a každou sobotu celý den
• Biblické tance každý čtvrtek od 19 hodin v sále ELimu
• Společenství rodin pátky 14. října., 11. listopadu. a 9. prosince. od 20 hodin
(Kontaktní osoba Veronika Hegerová)
• Společné rozjímání Božího slova 3. středy v měsíci (21. 10., 16. 11.)
• Ministrantské schůzky 1. soboty v měsíci od 7:25 do 11 hodin (5. 11. a 3. 12.)
• Světové setkání mládeže v Lisabonu 1. – 6. srpna (Kontaktní osoba Zuzana
Pecháčková)

Farní informace
Služby ve farnosti – poděkování i výzvy:
Děkujeme vám za jakékoliv farní rodinu – celý rok dělali: uklízeli, věnovali síly farním
brigádám, organizaci hospodaření a života ve farnosti, krásným liturgiím,
informačním
prostředkům,
výchově
dětí
a
mládeže,
starosti
o potřebné kolem nás, kdo jste finančně přispívali, modlili se a obětovali! Děkujeme
také za práci na naší společné snaze o uzdravení a oživení vztahů!
Když se kolem sebe dobře díváme, tak si všímáme, že je také spoustu věcí, na kterých
bychom se mohli lépe podílet, sami jistě mnohé takové vidíte. Nebojte se říci
či nabídnout službu! Pokud je ve vašich možnostech vyšetřit si hodinu a více v měsíci
na společné, přijďte alespoň jednou za rok na farní brigádu, nebo jednou za měsíc
uklízet některý z našich kostelů, posekat trávu, očistit chodník od plevele
či se nahlásit do služby na odmetání sněhu; nebo se zapojte do liturgie, aby byla
hezká, do spolupráce při katechezi dětí, do kostelnické služby 1x za týden či pokud
máte talent k psaní, můžete připravovat články do obecního zpravodaje, anebo vidíte
jiné věci, do kterých budete schopni přispět!

Hudba je dar:
Hudba rozechvívá naše emoce, fascinuje, uklidňuje, konejší, rozradostňuje... Dokáže
mnohdy vyjádřit, co už slova nedokážou. Není to jen umění. A není jen pro někoho.
Je to především dar, dar pro všechny. Je to dar od Boha, abychom ho proměnili,
jak nejlépe dokážeme, zase k Boží chvále. Proto je také důležitou součástí liturgie.
Tím, že zpíváme a hrajeme, jsme nástrojem. Jsme hlasem. Hlasem našeho srdce, které
bije pro Hospodina.
Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou. Žalm 118,14
Kéž jsme dobrými nástroji, kéž dokážeme zpívat Hospodinu, kéž mu dokážeme vzdát
chválu, která mu náleží.
Za liturgickou hudbou v naší farnosti stojí mnoho lidí. V současné době máme
v celé letovické farnosti šest varhaníků, kteří zajišťují pravidelné mše svaté
v Letovicích, v Kochově, v Rozhraní, v Křetíně a v Bohuňově, poutě i mimořádné
události. Ve farním kostele kromě varhaníků působí i schola, která se o nedělích střídá
s muži. Dlouho zde doprovázelo zejména páteční mše také Scholčo (název vznikl
sloučením slov schola + spolčo). Příležitostně zpívá sbor Carpe diem. V současné době
vzniká ještě jedna schola. V klášterním kostele se o doprovod mší svatých stará
tamnější schola.
Chtěla bych vás pozvat, kdokoli se chcete hudebně zapojit, abyste se k nám přidali.
Kromě Scholča jsou všechny výše uvedené skupiny otevřené novým členům.

těleso

kdy zpívá

kdy a kde zkouší

SCHOLA

neděle 9:00 neděle přede mší svatou na kůru
a po mši svaté na faře

Helena
Pavelcová

MUŽI

neděle 9:00 neděle přede mší svatou na kůru

Karel
Pecháček

CARPE DIEM

příležitostně úterý 18:00 v Kulturním domě

Karel
Pecháček

SCHOLA

příležitostně čtvrtek 18:30 na faře

Antonín Portl

MINISTRANTSKÁ neděle 11:00 přede mší v klášterním kostele
SCHOLA

kontaktní
osoba

František Buš
Bohumil
Kocina

Ano, předpokládá se, že zpíváte a možná i hrajete na nástroj a že to děláte rádi. Musí
vás to především těšit. Zároveň se ale nedejte odradit, když to bude těžké.
Je to služba, tedy sloužíte Bohu a svým bratřím a sestrám. A každá služba vyžaduje
nejen ochotu a nadšení, ale také vytrvalost. Ideální bude, když se na letovických
kůrech sejdou lidé, co mají rádi hudbu a jsou zároveň zodpovědní.
Rádi bychom více zapojili vás všechny. Nechceme, aby hudba byla vyhrazena
jen pro scholu a varhaníka. Mše svatá a s ní i zpívané modlitby jsou modlitbou nás
všech, ne pár vyvolených či pověřených. Zároveň s tímto občasníkem se vám dostává
do rukou Dotazník o liturgické hudbě v naší farnosti. Prosíme, abyste ho vyplnili
a odevzdali do označené krabice ve farním i klášterním kostele do neděle 30. října.
Pomůžete nám tím k ujasnění si, v jaké jsme jako farnost hudební kondici, a k hledání
cest, abychom se posunuli dál, k sobě navzájem a k Bohu.
Helena Pavelcová
Pomoc potřebným
Jak víte, na faře jsme i s podporou kraje ubytovali dvě maminky s třemi dětmi
z Ukrajiny. Jedna maminka se koncem srpna vrátila na Ukrajinu. Moc nám děkovala
za naši pohostinnost a po příjezdu domů poslala zprávu, že dobře dojela a fotky,
na kterých je šťastná celá rodina pospolu.
Druhá maminka s dcerou na faře zůstává. Jeden pokoj je zatím volný, ale i ten se jistě
znovu obsadí. Děkujeme všem za pomoc při zajišťování jejich ubytování.
Misijní neděle
Na Misijní neděli 23. 10. bychom chtěli zopakovat pečení a prodej misijního koláče.
Každou pomocnou ruku rádi přivítáme. Podrobnosti ještě zveřejníme.

